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Resultatöverföring av medel från 2020 till 2021,
ombudgetering av investeringsram

Dnr KS 2021-196
Ärende
Linköpings kommuns resultathantering innehåller två olika delar:
1. Resultathantering enligt kommunens resultathanteringsregler,
2. Ombudgetering av 2020 års investeringsram.
Resultathantering enligt kommunens resultathanteringsregler
De intäktsfinansierade enheternas resultat avslutas i bokslut mot posten eget
kapital för respektive nämnds intäktsfinansierade verksamheter på
balansräkningen. I budget 2021 finns inga resursmedel för ianspråktagande av
eget kapital budgeterade. Därför görs inga disponeringar av eget kapital 2021.
Inga ombudgeteringar görs för den anslagsfinansierade driftverksamheten till
2021.
Ombudgetering av 2020 års investeringsram till 2021 års
investeringsram
Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden begär att få ombudgetera
investeringsmedel från 2020 till 2021 enligt nedan.
Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera totalt 15 347 000 kr från 2020 till
2021, varav 13 500 000 kr omfattar investeringar i civilt försvar, 1 200 000 kr
omfattar ombyggnation av receptionen i Stadshuset och 647 000 kr omfattar
anpassningar för aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Kultur- och fritidsnämnden begär att få ombudgetera totalt 29 000 000 kr från
2020 till 2021, varav detta omfattar motionsspår i Ekängen, Wahlbeckshallen,
konstgräsplan i Linghem, byte av konstgräs samt tält över Ryds konstgräsplan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Resultatöverföring av medel från 2020 till 2021,
ombudgetering av investeringsram, 2021-03-03
Bilaga 1 - Överföring av investeringsram från 2020 till 2021 för
kommunstyrelsen
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Bilaga 2 - Begäran ombudgetering av investeringsram för kultur- och
fritidsnämnden, Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-02-18, § 7
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Resultatet i bokslut 2020 för de anslagsfinansierade verksamheterna sätts
av till kommunens egna kapital.
2. Resultatet i bokslut 2020 för de intäktsfinansierade verksamheterna sätts av
till respektive nämnds egna kapital för intäktsfinansierad verksamhet.
3. Av 2020 års investeringsram ombudgeteras totalt 44 347 000 kr till 2021,
varav 15 347 000 kr till kommunstyrelsen och 29 000 000 kr till kultur- och
fritidsnämnden.
4. Ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 finanserias med
kommunens likvida medel.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
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